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Aniversariantes

Bacalhau à dona Motta

Dobradinha

Carne assada ao pimentão

Pernil à primavera

Lasanha

Filé de peito na chapa

Presidente vai a Natal e Mossoró

Dia do motorista

Novo curso de
pós-graduação será
iniciado em outubro

Alceu Valença é uma das atrações

Asserjufe fecha
convênio com
farmácia Rede Med

Financiamento
estudantil é tema
hoje do Via Legal

Joni Ramos de Santana
Gab. Des. Petrucio Ferreira
Edileusa Barbosa Ferreira
Gab. Des. Petrucio Ferreira
Elida Feitosa Ferreira
Jurisprudência
Vera Lúcia Ferreira B da Silva
VIP Segurança
Gleice Kelle C de Souza
Controle Interno

A desembargadora federal Margari-
da Cantarelli recebe o título de Ci-
dadã Caicoense, durante concorri-
da solenidade no Centro Cultural
Adjuto Dias, em Caicó (RN).

O presidente Francisco Cavalcanti
desembarca hoje em Natal e ama-
nhã segue para Mossoró, em com-
panhia do corregedor-geral da Jus-
tiça Federal da 5ª Região, Luiz
Alberto Gurgel de Faria. Naquela
cidade, os magistrados visitarão as
obras da penitenciária federal de
segurança máxima Mário Negócio
e serão recebidos pelo secretário
de Segurança Pública do Rio Gran-
de do Norte, Leonardo Arruda. O
diretor em exercício do Foro da
seção Judiciária do Rio Grande do Norte,
juiz federal Manoel Maia, fará parte da

Servidores interessados em participar da
nova turma de Pós-Graduação, Especiali-
zação em Gestão Pública, que está sen-
do formada no TRF5, devem procurar o
CDRH para fazer a pré-inscrição, o mais
rápido possível. O curso será oferecido
nos mesmos moldes do que está sendo
encerrado em setembro. Convênio neste
sentido foi renovado entre o TRF5 e a
FCAP. A nova turma contará com 40 alu-
nos e o curso terá início dia 6 de outubro.

Na compra de medicamentos, os associ-
ados da Asserjufe agora dispõem de des-
contos especiais e serviço de entrega
gratuita em domicílio através do Pontual
Med, da Farmácia Rede Med. Para fazer
seus pedidos e obter maiores informa-
ções, o servidor basta entrar em contato
pelo telefone 3229-8600. De olho na sa-
tisfação dos associados, a Diretoria da
Asserjufe tem buscado ampliar sua rela-
ção de convênios.

Ação movida pelo Ministério Público Fe-
deral para anular parte das exigências da
Caixa nos contratos do programa de fi-
nanciamento estudantil é tema de repor-
tagem do programa Via Legal, que vai ao
ar sábado às 9h pela TV Universitária
(canal 11) e pela TV Justiça (DirecTV e
Sky) às 20h30 de hoje. A repórter Julieta
Jacob explica que a utilização da chama-
da tabela price, está deixando muitos re-
cém formados em dificuldades.

João Luís Nogueira Matias
Juiz federal SJCEProva do estágio

de Direito é adiada
para 20 de agosto

Classificados

Vende-se ar condicionado de 7.000
BTUs, seminovo. Cinara, ramal 9631

Voyage 1990, Cinza metálico, Jogo de
Roda, CD e CX de Auto.

Ewerson 9379 e 9381. Cel.9654-0412

Considerando que o dia marcado
para a realização das provas do
concurso para estágio de direito
do Tribunal Regional Federal da
5ª Região, nos termos do edital
(13 de agosto de 2006) coincide
com a comemoração do Dia dos
Pais, as referidas provas ficam
transferidas para o dia 20, na
Faculdade Maurício de Nassau,
Rua Guilherme Pinto, 400 –
Derby, das 9h às 13h.

comitiva. O presídio será o segundo inau-
gurado no País.


